
 

Porto Alegre, 16 de novembro de 2021 

 

COMUNICADO 145/2021 

 

Assunto: Cantata de Natal (Ed. Infantil ao 5ºAno do EFI) 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

Com imensa alegria anunciamos que em breve teremos nossa CANTATA de NATAL: Um Presente 

para Todos! Os alunos da Educação Infantil ao 5º ano estão se preparando e este será um momento 

especial para a comunidade escolar.  

Pensando na segurança de todos e respeitando os protocolos de saúde, planejamos realizar quatro 

noites de apresentações, sendo que, em cada noite teremos duas sessões. Cada criança poderá 

trazer até 3 acompanhantes para prestigiar sua apresentação. Contamos com sua colaboração 

respeitando o número de participantes por família para que possamos evitar aglomeração no local 

do evento.  

Abaixo, informamos o local, as datas e as divisões por turmas: 

 

Local - Igreja Adventista, Bairro Camaquã. Acesso pelo estacionamento do Colégio. 

 

05/12 – Domingo 

19h - 1ª sessão: Pré 4.2, Pré 5.1, Turma 41 e Turma 53 

20h30 - 2ª sessão: Pré 5.2, Pré 5.3, Turma 22, Turma 31 e Turma 43 

 

06/12 – Segunda-feira 

19h - 1ª sessão:  Pré 4.3, Turma 11, Turma 42 e Turma 55 

20h30 - 2ª sessão: Turma 13, Turma 45 e Turma 51 

 

07/12 – Terça-feira 

19h - 1ª sessão: Turma 12, Turma 21, Turma 25 e Turma 54 

20h30 - 2ª sessão: Turma 14, Turma 23, Turma 32 e Turma 52 

 

08/12 – Quarta-feira 

19h - 1ª sessão: Pré 3, Turma 16, Turma 24 e Turma 35 

20h30 - 2ª sessão: Turma 15, Turma 33, Turma 34 e Turma 44 

 



 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

✓ Os alunos deverão estar no Colégio 30 minutos antes do início da apresentação e deverão 

ser direcionados para as salas da Educação Infantil.  

✓ Confira o horário do início da sessão correspondente a turma do(da) seu(sua) filho(a).  

 

✓ Em caso de possuir irmãos em outra TURMA, eles poderão participar na mesma sessão. Se 

houver esta necessidade, favor indicar este detalhe no campo OBSERVAÇÃO.  

✓ Os alunos deverão estar de camiseta branca e calça jeans azul. 

✓ Todos devem estar utilizando máscara de COR BRANCA. 

✓ Participarão da Cantata, somente os alunos que enviarem a confirmação de presença 

devidamente preenchida pelo responsável até o dia 18/11 (quinta-feira). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA  

 

 

Eu, __________________________________________________________________________ 

pai/responsável pelo aluno(a) ___________________________________________, da turma 

_________, declaro que participaremos da CANTATA DE  NATAL promovida pelo Colégio Adventista 

de Porto Alegre. Número de participantes da família que prestigiarão a cantata: _________.   

Observação: O aluna(a) ___________________________________________ participará na mesma 

sessão do irmão(a) ____________________________________________________________ da 

turma ___________.  

 


